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THƯ MỜI
Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội
Căn cứ Quy định số 2015/2447 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban châu Âu (EC) quy định chi
tiết một số điều của Quy định số 952/2013 ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng
Liên minh châu Âu quy định thực hiện Bộ luật Liên minh Hải quan, EC áp dụng cơ chế nhà xuất khẩu tự
chứng nhận xuất xứ hàng hóa (REX) đối với các nước hưởng lợi trong khuôn khổ Chương trình ưu đãi thuế
quan phổ cập (GSP). Cơ chế REX sẽ thay thế hệ thống cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu A hiện
nay.
Thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2019, Cơ chế REX giúp nhà xuất khẩu tiết kiệm chi phí đồng thời
đề cao trách nhiệm đối với hàng hóa xuất khẩu và tạo thuận lợi thương mại cho các nhà xuất khẩu sang thị
trường Châu Âu (EU).
Ngày 02/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về việc đồng ý gia nhập Công ước
Istanbul về sổ tạm quản hàng hóa. Chứng từ sổ tạm quản ATA được cấp để thay thế cho chứng từ tờ khai
hải quan khi làm thủ tục nhập hoặc xuất khẩu tại Việt Nam hoặc tại các quốc gia tham gia Công ước. Dự
thảo Nghị định (Dự thảo) hướng dẫn đang được hoàn thiện, theo Dự thảo Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) là cơ quan bảo lãnh, thực hiện việc cấp sổ tạm quản ATA.
Nhằm cung cấp các thông tin để tiếp cận, thực thi Cơ chế REX và lấy ý kiến từ các Doanh
nghiệp/Hiệp hội hoàn thiện Dự thảo về việc thực thi Công ước Istanbul, thúc đẩy xuất hàng hàng hóa của
Việt Nam vào thị trường EU nói riêng và ra thế giới nói chung, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh (VCCI HCM)
Phối hợp với Sở Công thương tỉnh Đồng Nai và Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai tổ chức Hội thảo với 02
chuyên đề:
Chuyên đề 01: Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị định về cấp sổ tạm quản (ATA
Carnet) theo Công ước Istabul về sổ tạm quản hàng hóa tại Đồng Nai
Chuyên đề 02:Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ đối với doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng
hóa sang EU áp dụng từ ngày 01/01/2019
Thời gian: Thứ hai, ngày 26/11/2018 (8h00-11h30).
Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, Số 57, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai.
Thành phần: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Sở Công Thương Đồng
Nai, Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai và đại diện các doanh nghiệp/Hiệp hội.
Liên hệ đăng ký: Anh Hồ Bá Quang; Di động : 0938 980 899, Email : baquangvcci@gmail.com ,
Hoặc Chị Nguyễn Thị Cẩm Vân; Di động : 0909 729 506, Email : camvanvcci@yahoo.com - Tổ cấp C/O
Đồng Nai, số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai, Tel : 0613 831 383; Fax :08.39 325 472.
Trân trọng kính mời Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp/Hiệp hội quan tâm cử cán bộ nghiệp vụ đăng ký
tham dự.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO
Chuyên đề 01: Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị định về cấp sổ tạm
quản (ATA Carnet) theo Công ước Istabul về sổ tạm quản hàng hóa tại Tp.HCM
Chuyên đề 02:Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ đối với doanh nghiệp Việt Nam xuất
khẩu hàng hóa sang EU áp dụng từ ngày 01/01/2019
Thời gian: Thứ hai, ngày 26/11/2018 (8h00-11h30).
Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, Số 57, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Biên Hòa,
Đồng Nai.
Liên hệ đăng ký: Anh Hồ Bá Quang; Di động : 0938 980 899, Email :
baquangvcci@gmail.com , Hoặc Chị Nguyễn Thị Cẩm Vân; Di động : 0909 729 506, Email :
camvanvcci@yahoo.com - Tổ cấp C/O Đồng Nai, số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Biên
Hòa, Đồng Nai, Tel : 0613 831 383; Fax :08.39 325 472.
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